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 2 1كتاب األميان والنذور –خمتصر اخلرقي  شرح

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 د هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه.الحم
و ال ففلــي افعلــه  اومــن حلــ  فن افعــ   ــي     : "كتــاب امامــان والنــ ور:-رحمــه ت تعــالى–قــا  

ر الطـال  فـال  ـ ع عليـه  كا فانـي اليمـين   يـ افـنن فعلـه نا ـي   ،ففعله فعليـه ففـارة اافع   ي   
 والعتا .

 الــ أ فتـى  ــه فع ــي مــن فن من ؛فـال ففــارة عليــه وهـ  اعلــي فنــه فــاكب   علــى  ــ عٍ ومـن حلــ  
  عٍ  ـومـن حلـ  علـى  ،ريـد عدـد اليمـينوالكفارة  نما تلـمم مـن حلـ  وهـ      ،ك ن فيه الكفارةت

ـلم  اواليمـين ، منـه مـن ل ـ  اليمـين ؛فال ففارة عليه ،كنا فلي ،وه   رى فنه فما حل  عليه  رةكف 
 . ال فن اك ن" -وج    عم  - فن احل   اهلل

 طالب:.......... 
 ".ك ن اليمين  الطال  فو العتا  فيلممه الحنثتمنه من ل   اليمين  ال فن "

ا عندنا، ه ه الميادة ليسي م ج دة.  طالب: ليس م ج د 
 طالب:..........

 طالب: م ج دة ف  الم  ن .
 من الشرح؟ أمموجودة، من المتن 

 ن.ف  المت ،طالب: ال
 موجودة، صفحة كم؟

 طالب:.........
 ستة وأربعين، وجدتها؟و أربعمائة 

 ".فال   ع عليه  كا فاني اليمين   ير الطال  والعتا "
 ."وه  اعلي ومن حل  على   عٍ " طالب: ث ي قا :

و العتا  ك ن اليمين  الطال  فامنه من ل   اليمين  ال فن " هذه في آخر المقطع الثاني ،ال..ال
 ".مه الحنثفيلم 

 طالب:..........
 في المقطع األول، وفي المقطع الثاني موجودة مرتين.

 طالب:..........
 وما الذي قبله في الُمغني؟

 طالب:..........
 هذه بعد. ،ال..ال
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ي مـن ال أ فتى  ـه فع ـ من ؛فال ففارة عليه وه  اعلي فنه فاكب   ومن حل  على   عٍ " طالب:
 ى  ـ عٍ ومن حل  علـ ،ريد عدد اليمينالكفارة  نما تلمم من حل  وه     و  ،ك ن فيه الكفارةتفن 

 ".منه من ل   اليمين ؛فال ففارة عليه ،كنا وه   رى فنه فما حل  عليه فلي
 ".ك ن اليمين  الطال  فو العتا  فيلممه الحنثا ال فن " بعد ذلك عندنا
 طالب: ف ررت؟

 ُكررت؛ ألنها ُمحتاج إليها.
 .طالب:.........

 من المتن.
 طالب:..........

 تلك منفية، وهذه ُمثبتة.  ،نعم
ــواليمــين الم  " لدــرآن فو مــن ا مــن ف ــماوه فو   اــ ٍ  فو  ا ــيٍ  -وجــ    عــم  -رة فن احلــ   ــاهلل كف 

مـن  عٍ ملكه فو  الحج فو  العهد فو  الخروج عن اإل الم فو بتحـريي ممل فـه فو   ـ    التصد 
 ."هأو بنحر ولد من ماله أو بشيء  ، أو بنحر ولده-  هد  اهللفو قسي  اهلل فف :ماله فو اد  

 طالب:  عدها "فو    ٍع". 
 "فو اد  : فقسي  اهلل".

 طالب: نعي.
 ."فو بنحر ولده من ماله فو    عٍ "

 طالب:.........
 ماذا؟

 طالب:.........
 .إلى آخرهفو اد  : فقسي  اهلل..."  فو بنحر ولده من ماله فو    عٍ "هكذا 

  ن  اع ت. ،طالب:  تأت  اإل ارة  ليها
 أخشى أنه ُيحتاج إليها في هذا الموضع.

 فحسن ت  ليك. ،طالب:  تأت  اإل ارة  ليها
 وقد روي عن أبي عبد هللا؟

 نعي.طالب: 
 الثانية.

 طالب: و تأت  اإل ارة  ليها.
يرر غ "همااحـد ه روا تـان فيمن حل  بنحـر ولـد -رحمه ت-وقد روأ عن فب  عبد ت "ال، هو 
 هذه.
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 4 1كتاب األميان والنذور –خمتصر اخلرقي  شرح

 طالب:.........
 نعم.
فو  أمانـ   فو فعـمم  ـاهللفو ف ـهد  ـاهلل  فو ادـ  : فقسـي  ـاهلل فو بنحر ولده من ماله فو    عٍ "

 ولـ  ،احـدةو  فحنـث لممتـه ففـارة   واحدٍ  ول  حل  به ه امامان فلها على   عٍ  ،-وج    عم  - ت
  ا.اليمينين ففارته  منلف  الكفارة لممه ف  ف  واحدةٍ بيمينين مخت واحدٍ  حل  على   عٍ 

 -رحمــه ت-وقــد روأ عــن فبــ  عبــد ت  ،ففــارة امــين ولــ  حلــ   حــآ الدــرآن لممتــه  كــ  آاــ ٍ 
 ".ينوامخرى    ح فب  ،فيمن حل  بنحر ولده روا تان فحدهما ففارة امينٍ 

 .كبًشا
 طالب: عندأ فب ين.

 وجهه؟ ما
 اا  يخ.طالب: ما فدرأ وت 

 .[107]الصافات: }َوَفَدْ َناه  ِبِ ْ ٍح َعِ يٍي{كالعقيقة 
 طالب: عندأ  كب ين، "   ح فب ين".

 هو كبش واحد مثل إسماعيل. ،ال
 طالب: لعله تحر ف ف  التن ين.

 طالب:.........
 قرأ الحاشية.ايقول؟ في الحاشية.  ماذا

   ه ا.، لكن ما له عالق   النداطالب: ال..ال علآ تعليد  
 طالب:.........
 هو كبش واضح.
 طالب:.........

 كبشين؟
 طالب:.........

 الفداء حصل في قصة الذبيح كبش واحد.فال إكبشين يعني مثل العقيقة، كأنه مثل العقيقة و  ،ال
 طالب:.........

 نعم.
 ".عتآ عليه ف  ما املك من عبيده ،فحنث ،ومن حل   عتآ ما املك"
 .ريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطالق أو لم ينوهومن حلف بتحقبلها  

 طالب: م ج د ف  الم  ن  اا  يخ؟
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ال وجررود لرره فرري المغنري مررع وجرروده فري سررائر الن سرر ، والمقنررع "ومــن حلــ  بتحــريي  وجتــه"يقرول  
 البن البنا، وشرح الخرقي ألبي يعلى. 

 طالب:.........
 إلى آخر السطر ال وجود له في المغني. "هومن حل  بتحريي  وجت"يقول  ومن قوله  

 طالب: ن ريد الن ص اا  يخ.
 "ومن حل  بتحريي  وجته لممه ما  لمم الم اهر ن ى الطال  فو لي  ن ه"
 ،ومدبريــه ،وإماوــه ،عتــآ عليــه فــ  مــا املــك مــن عبيــده ،فحنــث ،ومــن حلــ   عتــآ مــا املــك"

 ".هتومكاتب ،وفمهات فوالده
 ومكاتبيه. 

 ."مكاتبته" طالب: عندنا
 "ومكاتبيه" مثل  "مدبريه".

بـ  قفـ  الكفـارة  ومـن حلـ  فهـ  مخيـر   ،املكه مـن ممل فـه و دص   ومكاتبيه، ،وفمهات فوالده"
فــارة قبــ  الحــرام فعليــه الكو فو غيــره  ال فــ  ال هــار  افانــي الكفــارة صــ م   الحنــث فو  عــده  ــ اع  

 .الحنث
ا لـي اكـن وال ففـارة عليـه  ك ،وإن  اع تـر  ،فع  فنن  اع ، ن  اع ت :فدا  ،وإكا حل  بيمين

 بـ  عبـد تالعتا  فـأكثر الروااـات عـن فو وإكا ا تثنى ف  الطال   ،بين اليمين واال تثناع فالم  
 فنه ال  نفعه اال تثناع. وقد قطع ف  م ضعٍ  ،فنه ت قف عن الج اب

ـ :قـا  وإن ،وج بهـالـي تطلـآ  ن تـم  فهـ  طـالآ    ن تموجي فالنـ    :وإكا قا  فهـ   ا ن ملكـي فالن 
ـ افو ال ـتريي فالن ـ وإن حل  ال  نكح فالنـ    ا،فملكه صار حر   حر    ـتراه او  ا، ـد  فا افنكحهـا نكاح 

ــ إنو  ،لــي احنــث افا ــد    ــراع   ــ احلــ  ال ا ــترأ فالن  لضــرب ا  فــ  ال ــراع فو فو ال اضــر ه ف ف 
 ."فو طال  ول  حل   عتآٍ  ،حنث
 ، إذا وكَّل حنث ما لم يكن له نية. له نيةلم يكن  ماحنث 

مينـه فلـه   فـ  اومن حل  فتـأو  ، حنث اففعله نا ي   افن ال افع   ي    فو طال ٍ  ول  حل   عتآٍ "
ـ ا،له  كا فان م ل م  تأو   يـه ى ت علصـل-مـا روأ عـن النبـ  لِ  ؛لـي  نفعـه تأويلـه افنكا فان ظالم 

ق َك ِ ِه َصاِحب كَ  َاِمين َك َعَلى َما»فنه قا :  -و لي  وت فعلي".  ،«ا َصدِ 
ه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب

 أجمعين.
وهررري  القسرررم والحلرررف،  ،األيمرررام جمرررع يمرررين "كتـــاب امامـــان والنـــ ور"  -رحمررره هللا تعرررالى–قرررال 

 والنذور جمع نذر، واليمين...
 .........طالب:
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 6 1 نذوروال كتاب األميان–خمتصر اخلرقي  شرح

 نعم.
 طالب:..........

 والنذور.
 طالب: عندنا والن ور، و يأت  فتاب  مستد   ا ي فتاب "الن ور".

 يبدو أنه خاص باأليمام؛ ألنه إلى آخره ما فيه نذور.
 طالب:.........

نهررا زائرردة كترراب األيمررام فقررو؛ ألم النررذور سرريأتي، ع األيمررام مررع كترراب النررذور، يبرردو أبرراب جررام
 بينهما فعل كثير  من المصنفين.   والجمع

 طالب:.........
 بعده بعد ثالثة أبواب.

 طالب:.........
 ؛امرهجرة عنرد المريلفين األيمرام والنرذور يقرنونار وهللا الذي يظهر أنه ما له موقرع، وإم كرام كلمرة د

 لالشتراك في كثير من المسائل.
ليره ع" يعنري  خرالف مرا حلرف ففعلـه ا   فلـي افعلـه فو ال افعـ   ـي اومن حل  فن افع   ي   قال  "

وهرو حلرف علرى مسرتقبل قاصرًدا  ،سواٌء كام في اإلثبات أو في النفري، وهرو قاصرد اليمرين ومُكلَّرف
 ا ي ا فال"فنن فعله نفإنه تلزمه الكفارة إذا خالف ما حلف عليه عامرًدا.  ،ن مختاًرا وهو ُمكلَّفيلليم

َنـ عنره، فالنسريام وكرذلك الخطرأ معفرو  عنره فال شريء عليره؛ ألم الناسري معفرو     ع عليه" ا اَل }َر  
ممررا يرردل علررى أم  «يقــد فعلــ»فرري نهايتهررا قررال   [286]البدــرة: ت َؤاِخــْ َنا ِ ْن َنِســيَنا َفْو َفْخَطْأَنــا{

 الناسي ال شيء عليه، وكذلك الُمخطئ بخالف الذاكر والعامد.
ه ن  ِجد  »ق والعتاق والنكاح ألم الطال ؛" كا فاني اليمين   ير الطال  والعتا " ن  ِجـد  َوَهمْ  ،ِجد   «ل ه 

ررنن، فحكررم هررذه األمررور يختلررف عررن غيرهررا، فالنررا   بهررا  كمررا جرراء فرري الحررديث الُمخرررَّج فرري الس 
 ُمياخذ، لكن ما الذي ُيقابل الِجد، هل ُيقابله النسيام أو ُيقابله الهزل واللعب؟

 طالب:.........
 يًئا ناسًيا أنه غير جاد؟هل نقول  إم من فعل ش

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
ه ن  ِجـد  »الناسي ُيقابله الذاكر، لكن الهازل ُيقابله الجاد، فإذا قلنا   ٌ  ِجـد  ن  ِجـد   ،َثـاَل معنراه  «َوَهـْمل ه 

ت ببنررت، مررا يحصررل فرري المجررال ، يقررول  ُرِزقرر كررام قاصررًدا ِلمررا تكلررم برره، وكثيررًرا أنرره ُيياخررذ سررواءٌ 
يعنرري النتيجررة هللا أعلررم بهررا، مررا  ،فيقررول أحررد الجالسررين  زوجنيهررا، قررال  هرري لررك، مررن برراب المررزح
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

م الهرازل ال ُيياخرذ لكنره مرع ذلرك إفمثل هذا على الحديث ينفرذ النكراح، وإذا قلنرا   ،ُيدرى ما الغيب
ا من هذ ت، وحصلقاصد وذاكر عارف بكالمه لكنه يمزح هازاًل  ا النوع، ويغفرل هرذا وقائع كثيرة جدًّ

ويغفل ذاك، وقد َينسوم، وُتزوَّج البنت إذا كبرت، وفي أكثر من واقعرة يرأتي األب إلرى ذلرك الرجرل 
يأتي إليه بعد عشرين سنة مثاًل، ويقول  البنت مخطوبة، وسب  ما سرب   ،الذي قال الكلمة وُأجيب
لكرالم، وبنراًء علرى مرا جراء فري الحرديث، بناًء علرى هرذا ا ،وإما أم ُتطلِ   ،من الكالم، فإما أم ُتقِدم

والررذي جرراء فرري الخبررر النِ كرراح والطررالق  ،فهررو معتمررد عنررد أهررل العلررم، فاالسررتثناء هنررا فرري األيمررام
لررري  اليمرررين والنرررذر منهرررا، إال أم التقرررارب فيمرررا ُرتِ رررب علرررى ذلرررك مرررن كفرررارة يجعلهرررا فررري  ،والعتررراق

يقرول علرى االسرتثناء إذا كانرت  مراذامغنري حكمها عند الميلرف، ومرن يقرول بمثرل قولره. صراحب ال
 الطالق والعتاق؟اليمين بغير 

 طالب:..........
ن الناسري يختلرف عر فالناسي يختلرف عرن الهرازل حقيقرًة، وإالإذا قلنا  إم الناسي في حكم الهازل، 

 الهازل. 
ا،  وإ ـحا   ............طالب: قا : وعن فحمد رواا   فخرى فنه ال احل   الطال  والعتا  فاض 

 قال ا: ال حل  على النا   ف  طالٍ  وال غيره، وه  ظاهر م هب ال افع .
 ما تلزم؟ أمتلزمه كفارة  ، يب إذا نسي الصوم فجامع

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب: ال أ ا هر اا  يخ فنها ما تلممه؛ لعم م الحد ث.
 ما تلزمه؟

 طالب: نعي.
         رًدا للباب، وأم الناسي غير مياخذ.   

 طالب:........
 أو للحكم.

 طالب:........
جراء شرخٌ  فأكرل وهرو صرائم، بعرد قليرل شررب وهرو صرائم، ثُرم بعرد  ،بعض الناس يسرتمر نسريانه

 ست مرات أو سبع. شيء  يسير أكل، ُثم...
 ف  نفس الي م؟ طالب:

د الصيام أصاًل.  في نف  اليوم، قالوا  هذا ما َتعوَّ
 طالب:........
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 8 1 نذوروال كتاب األميان–خمتصر اخلرقي  شرح

 الرذي أكاًل كثيًرا ست حبات شاورمة، وهو يزعم أنه صرائم لمرا انتهرى قرال  الحمرد هللوشخ  أكل 
أ عمنري وسرقاني، يعنري قررد يحصرل مرن شرخ  أم يتكرررر منره األكرل فري يرروم مررة مررتين وينسررى 

إال  سراعة وهرو يأكرل ومرع ذلرك نراس   يسرتمر نصرف متواصراًل  متباعدات ممكن، أمرا أم يأكرل أكراًل 
د م -هللا أعلم- اشخًص   صيام.الا َتعوَّ

 علرى خرالف  برين أهرل «رفع عن فمت  الخطأ والنسيان»المقصود أم الناسي مرفوٌع عنه التكليرف 
 جميع ما يترتب على ذلك. ،العلم هل المرفوع اإلثم أو المرفوع ما يترتب

 طالب:........
 لوم وقًتررا، والررزوج كررذلك، ويسررتغأمررور تحترراج إلررى معالجررة، وتحترراج إلررى وقررت همررن أكررل، لكررن فيرر

 . وياًل 
 طالب:........

 .نعم
ألمرور ال، يعني احتمال النسيام في األكل والشرب الذي ُينتبه له بعد قليل وارد، لكن النسيام في ا

 .عد، ومع ذلك إذا حصل وبالفعل ناس  التي تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى وقت يستب
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........ 

، أكثر الحركة في الصالة وهو ناس  هذا ذاكر لو أكثلكن   .ر الحركة وهو ناس 
 طالب: من ال  راه ا ن فنه ال ا صل .

 َمن يراه.
 طالب: من  راه من  عيد ا ن فنه ال ا صل .

د العبرادة استحهررها، ومرن فعلهرا علرى ُنردرة ُيمكرن أم يحصرل منره هرذه األشرياء، والعلمر اء َمن تعروَّ
زِ ل وجرود، ُينرلموجود منزلة المعردوم، لكنره ال ُينرزِ ل المعردوم منزلرة الميقرروم في النسيام أنه ُينزِ ل ا

حة، صرالته صرحيفالموجود منزلة المعدوم وال ُينزِ ل المعدوم منزلة الموجود، ثم إم نسي وزاد ركعة 
م برد أم يرأتي بهرا، لمراذا؟ أل ، قرال  البد أم يأتي بهرا، مرا ُيقرال  نراس   الفومن نسي فنق  ركعة 

م ل المعرردو ُينررزِ ل الموجررود منزلررة المعرردوم، فالركعررة الخامسررة الزائرردة كأنهررا معدومررة، وال ُينررز ِ  النسرريام
 بد أم يأتي بها. منزلة الموجود فنق  ركعة ال

 طالب:........
 بد أم يأتي بها. ال

 طالب:........
 لو ما أتى بها تكوم ميتة.
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 طالب:........
 رِ مت عليك ما نسيت بعدها.خالص راحت ارمها، ُقل  أنا نسيت مرة وحُ 

 طالب:........
 ما يحدث، هو يستحهرها إلى أم يموت. ،ال..ال

 طالب:........
إلسرالم يعني ُيسمي ويأكل فيما بعد، سمِ  هللا وُكل في حديث عائشة يأتينا اللحم من ُأنراس  حرديثي ا

ية مررا والشررك فرري عرردم التسررمهرريالء مسررلموم،  « ا ت وفلــ ا ــم  »ال نرردري سررم وا أو مررا سررم وا قررال  
ردت أمرا فيره االحتمرال إم فييثر، الشك مرا يرفرع األصرل وهرو أم المسرلم ُممتثرل ِلمرا ُأِمرر بره، وإال 

جررزم أشررياء ُيحكررم فيهررا بغلبررة الظررن، وأشررياء يُ  هم شرريء، لكررن فيررتُرروِرد مثررل هررذا االحتمررال مررا َسررلأم 
 بها.

نرا وعرف ا " كا فاني اليمين   ير الطال  والعتـ "فنن فعله نا ي ا فال   ع عليهنأتي إلى مسألتنا 
ل  أم ما جاء في الطالق والعتاق والنكاح هو في الهازل، وهل ُيقراس الناسري علرى الهرازل، أو ُيقرا

 شك أنه يدخل في إ ار العفو العام عن النسيام. هو من باب أولى؟ الهازل ذاكر، والناسي ال
 طالب:........ 

 ألصل ثبوت النكاح وثبوت الِملك، فال ُيرفع هذا األصل إال بيقين.ال، في الطالق والعتاق ا
 طالب:........ 

رى ولررم يوجررد تشرراالعقررد يعنرري هررل عرردم وجررود الشررهود شرررود عدميررة أو وجوديررة؟ يعنرري  لررو برراع و 
زمره كراح لري  لره أم ينفري، وإنمرا يله أم ُينكر، وكذلك إذا أوجب الن  هل له أم ُينكر؟ لي  لفشهود 

 أم ُيتمم الشرود.
 طالب:........ 

 هو يحتاج النية في مثل هذه األمور؟ 
 طالب: امص  فن امعما   النيات.

هللا يقرول  أنرا و ابإمكرام أي شرخ  ُيبررم عقردً فاألعمال بالنيات، لكن الِجد هنا والهرزل سريام، وإال 
 ا.ما نويت، هذه حقوق العباد ُيلزم به

 طالب:........ 
 ؟ماذا
 طالب:........  

 م الحكررم يلررزمأسررلعة، وقررال  أنررا وهللا جاهررل  ائً لررو اشررترى شرري -جررلَّ وعررال–الجاهررل فرري حقرروق هللا 
 كذا، أو جاهل بكذا. حقوق العباد مبنية على المشاحة، وهذا منها.

ه؟  طالب: ل  جامع ف  الحج نا ي ا، ه  افسد حج 
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 وال يعرذروم السريما فري األمرور التري تأخرذ ،في هذا في الحج في الصيام ناسًيا، المذهب يتشددوم 
 وفيها مشقة، أما األمور السهلة التي ال تستغرق وقًتا ُيحتمل فيها النسيام. ،اوقتً 

 طالب:..........
 .نعم

 طالب:........ 
 مررا ال ُيمكررنسرريدعي، فعلررى كررل حررال مررا ُيمكررن تصررديقه ُيعَمررل برره، و  لررو ُفررِتح البرراب مررا انسررد وكررل  

 المذهب فيه التحري في مثل هذا.فتصديقه 
 طالب:........ 

 .نعم
 طالب:........ 

لكن البد أم يتثبت ينظر في حاله كيف نسي؟ يعني شخ  في مزدلفة أو  ،العهدة على من سأل
ر ويقرول  نسريت؟  ُيقبرل أم يقرول  أفي عرفة ومعه زوجته،  ين المكرام يبحرث ويرروح ويجريء ويردوِ 

 في عرفة؟ نسيت 
ر اا  يخ.  طالب: ال   تص  

 .نعم
ر النسيان.   طالب: ال   تص  

 طالب:........ 
ر فنه نس .  طالب: مهما فان ال   تص  

 حتى يتيسر له المكام.  وياًل  اُيريد وقتً 
 طالب:........ 

 .مليئةالمخيمات 
 طالب:........ 

ه؟  هذا موجود الذي يستأجر الخيمة كاملة َمن يرد 
 ب:........ طال

ر النسيان ف  عرف  وممدلف  طالب: ر. ،ال   تص    ال   تص  
ررا  -أو مررن الررداخل-حرراج جرراء مررن بعيررد ومنررذ سررنين  منررذ سررنين  ويلررة يتمنررى الحررج ويجمررع لرره، لمَّ

وصررل المحرررم مررا معرره ترررخي  هررو وزوجترره، قررالوا  ارجعرروا، أخررذوا شررقة بالطررائف وبرراتوا بعررد أم 
يصرير وضرعهم؟ يعنري  حصرل الجمراع ماذا ،ما حصل، ُثم ُسِمح لهم أحرموا بالحج، وحصل منهم

 قبل التحلل األول.
 وعليه الحج مرة فخرى. ،طالب: امض  ف  فا د
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بعهررهم  ،هررذا الحاصررل السرريما أم بعررض النرراس الصرربر عنررده شرربه معرردوم، لكررن النتررائج مشرركلة
 لكن ما فيه. حاول أم ُيوِجد له حالًّ 

 طالب:..........
 .نعم

 ..........طالب:
لعرام ، وينتظرر لًئاأنا أقول  هذه مسألة واقعية، وبالفعل تحتاج إلى حل؛ ألنه اآلم ما بعرد باشرر شري
، ، يرئ  مرن الحرجالقادم وكذا ويمهي في فاسد، لكرن الجررأة بهرذه السررعة هرو كأنره يرئ  لمرا ردوه

 م.و م..راجعو وقال  راجع
 طالب:..........

 حرام.هو إذا لم يشترد ال يملك رفض اإل
 طالب: في   مح ا له مرة فخرأ؟

 .تجيء دوريًة ثانية تصير أسمح من األولىين؟ أ
 طالب:..........

 لهم، وراحوا ودخلوا. تسمحله ُرفقة، فعلموا أم دورية اليوم 
 "ومن حل  علـى  ـ ٍع وهـ  اعلـي فنـه فـاكب فـال ففـارة عليـه؛ من الـ أ فتـى  ـه فع ـي مـن فن

سررمى اليمررين الغمرروس الترري تغمرر  صرراحبها فرري النررار، وجرراء الوعيررد وهررذا يُ  تكــ ن فيــه الكفــارة"
فيره  ُيشربهها القترل العمرد، القترل العمرد لري  ،الشديد على اليمين الغموس، وهي أعظم من أم ُتكفَّر
 كفارة؛ ألنه أعظم من أم ُيكفَّر بخالف قتل الخطأ.

مم مـن حلـ  والكفارة  نمـا تلـة، فال ففارة عليه؛ من ال أ فتى  ه فع ي من فن تك ن فيه الكفار "
 م ييكد ما سيفعل أو ما سيترك بيمينه.ُمستحهر وقاصد أل "ريد عدد اليمينوه     

 طالب:..........
 لكن يحلف على شيء  يعرف أنه فيه كاذب، لكن اإلثم على حسب ما يترتب. ،ال..ال

 طالب:..........
م أُتريرده  ،هذا بدل ما هو بمائة، قال  برألفالكذب المباح، جاء إلى زوجته ومعه هدية لها، وقال 

 إنه بألف؟ السائل. فخلف حلف ي
 طالب:..........

 ُتريده حلف وهللا إنه بألف؟
 طالب:..........

 ؟ماذا
 طالب:..........
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 ؟ماذا
 طالب:..........

ال، الحريم كثير من يصدق؛ ألم السوق يساعد أبو مئات في بعض المحالت برألف، لكرن هرل لره 
ر يأتي بفاتورة بألف وهو بمائة؟أ  م ُيزوِ 

 طالب:..........
 ؟ماذا

 طالب:..........
 يوري تورية.

 طالب:..........
يعنرري مررا يزيررد فرري األلفررة والعشرررة مررن هررذا البرراب فقررو، يعنرري لررو قررال  إم هررذا  ،لرري  فيهررا ضرررر

 برألفييصرير أنره  حترى الثوب الذي بمائة قال  بألف وورى تورية برألف مرثاًل، لكرن لرو قرال  برألفين
 قرش.

 طالب:..........
 قرش. ألفين ألفي

 طالب:..........
 قرش وهي عملة مستعملة. ، ألفياهذا يصير ممتازً  ،ال..ال

 طالب:..........
 ؟ماذا

 طالب:..........
 م.اهي ألف؟ ألف

 طالب:..........
 الف هللة ما هي بألف.آعشرة 
جرراء و " يعنرري لرو كررام فري درس مررثاًل ريــد عدــد اليمـينهــ     والكفــارة  نمــا تلـمم مــن حلــ  و يقرول  "

 بمثال، وفيه صيغة اليمين والمحلوف عليه، هل هذا ُيريد عقد يمين؟
 طالب: ال.

 هل تلزمه كفارة؟
 طالب:..........

فررال تلزمرره كفررارة، ولررو كانررت األمثلررة ملزمررة لكانررت مشرركلة، حتررى فرري النحررو  ،نعررم. ال ُيريررد اليمررين
لكنهررا غيررر  ،اأو كاذًبرر اا. نحترراج إلررى ثبِ ررت ال تثبِ ررت، هررو يحترراج أم يكرروم صررادقً ضرررب زيررٌد عمررروً 
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يعنرري مررن برراب التمثيررل ال  ،هرري مجرررد حكايررة مفيرردة موضررحة للقواعررد الشرررعية أو العربيررة ،ملزمررة
 لقصد اإلنشاء.

 طالب:..........
 يعني أنت لو تقول  ضرب عمرٌو زيًدا تصير كذبت وخالفت الواقع؟

 ........طالب:..
 .نعم

 طالب:..........
هررو األصررل فرري الكررذب أنرره مررا ُيخررالف الواقررع، لكررن يخرررج مررن ذلررك أمررور درج عليهررا أهررل العلررم، 
وترتررب عليهررا مصررالح أعظررم مررن المفسرردة، فصررارت ممررا يتداولرره أهررل العلررم بغيررر نكيررر، ومنرره مررا 

ـا فبـ  َجْهـٍي »جاءت به النصوص الشرعية، وهري المبالغرة مرثاًل   «َعاِتِدـهِ  فـال َاَضـع  َعَصـاه  عـنَفم 
مطررراب  للواقرررع أو  -عليررره الصرررالة والسرررالم–مبالغرررة؟ هرررذا كرررالم الرسرررول  أميعنررري هرررل هرررذا حقيقرررة 

 مخالف؟ مخالف، لكن مثل هذا تستطيع أم تقول  كذب؟ ال.
فرإم قرال  ،المناظرات التي يذكرها أهل العلم، الميلف واحد ويذكر على لسرانه وعلرى لسرام خصرمه

ني كذا، مثل مناظرات "شفاء العليل" البن القلنا  قيم.، أو قالوا كذا، قال الجهمي كذا، قال الس 
كلره  ،ءبرن همرام قرالوا  وال ُمحردِ ث وال ُمحردَّث وال شري ثالمقامات أيًها من هذا النوع حردَّث الحرار 
 من الحريري، وأصحاب المقامات مثله. 

 طالب:..........
 ...م أنه حارث بن همام يحكي و م الخل  مصدقالذين يسمعوم المقامات عمو 

" يعني  حلف علرى غلبرة الظرن، حلرف علرى وه   رى فنه فما حل  عليه ومن حل  على   عٍ "
نره أل ؛"كن فال ففارة عليـها فلي ،وه   رى فنه فما حل  عليه ومن حل  على   عٍ غلبة ظنه، "

 حلف على غلبة ظنه.
م؛ ألمثرل مرا ت "ين  ـالطال  فو العتـا  فيلممـه الحنـثك ن اليمامنه من ل   اليمين  ال فن " م قردَّ

 هذا الباب فيه التشديد، ولي  كسائر األبواب.
وعلى كل حال كوم البهرع ُيحتراد لره أكثرر مرن غيرره مرن الحقروق الماليرة وغيرهرا هرذا ممرا ينبغري 

لم الُمفتري المسرفيحتراد لمثرل هرذا، و  أم يحتاد له المسلم؛ ألنه إمرا أم يرنكح بنكراح  صرحيح أو زنرا،
كح يجب أم يحتراد لنفسره، والُمفتري عليره أم يحتراد لنفسره أيًهرا فرال يجعرل هرذا الرزوج الُمطلِ ر  يرن
 ثررلامرررأة ال تحررل لرره، كمررا أنرره ال يجرروز لرره أم ُيفرررِ ق بررين زوجررين بطررالق  لررم يقررع، فاالحتيرراد فرري م

 .هذا...
 طالب:..........
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حسررب بد لبقرراء النكرراح مشرركلة، فعليرره أم يتقرري هللا يررن؟ هررو إم احترراد للطررالق مشرركلة، وإم احترراأ
 وهللا يعفو ويسامح. ،استطاعته وقدرته
منــه مــن ل ــ  لظررن "األنرره حلررف علررى غلبررة ظنرره، واألحكررام مبنيررٌة علررى غلبررة  ؛"فــال ففــارة عليــه"
م." ك ن اليمين  الطال  فو العتا  فيلممه الحنثااليمين  ال فن   يعني  كما تقدَّ
حلف على صديقه أم يتعشى عنده الليلة، وصرديقه حلرف إنره مرا يتعشرى عنرد أحرد، يمين اإلكرام  

 من يلزم الحنث؟
 طالب:..........

 .اوال على واحد  منهم
 طالب:..........

في دليل في الصحيح فري الُبخراري قصرة أبري بكرر  مرع ضريوفه، حلرف أال يأكرل وهرم حلفروا أال  ،ال
 عليه كفارة. -ه الصالة والسالمعلي–يأكلوا حتى يأكل، وما ذكر النبي 

 طالب:..........
 هو بعههم ُيطلِ  ، والثاني ُيطلِ   مثل هذا صعب.

 طالب:..........
 بكفارة. -عليه الصالة والسالم–الحديث قصة أبي بكر في البخاري، وال أمره النبي  ،ال..ال

لـي  -ت عليـه و ـلي صـلى–ل  احت ج على ه ا فديـ :  ن النبـ   -فحسن ت  ليك–طالب: لكن 
 منه معل م؟ ؛ما كفره ،اأمره؛ منه معل م

 ال، لكن المقام مقام بيام، وأهل العلم استنبطوا منه هذا الحكم.
" اوهمـن ف ـم  ـيٍ فو  ايقرول  وهللا، وبراهلل، وتراهلل " "-وجـ    عـم  -احلـ   ـاهلل "واليمين الم كف رة فن 

نرره فرري أل ؛"مــن الدــرآن فو   اــ ٍ . "-جررلَّ وعررال-ابتررة هلل والرررحمن أو بغيررره مررن األسررماء الحسررنى الث
حقيقررة األمررر حلررف بصررفة  مررن صررفات هللا الترري هرري الكررالم، القرررآم كررالم هللا، وكالمرره صررفٌة مررن 

وم صفاته، لكن لو حلف بآيات هللا وأ ل ، وآيرات هللا كمرا تكروم فري القررآم فري اآليرات المتلروة تكر
ــْمس  َوالْ }َوِمــنْ أيًهررا فرري اآليررات المخلوقررة  ــِه الل ْيــ   َوالن َهــار  َوال   { آَااِت  الشررم  [37فصــلي:] َدَمــر 

عنري  ي" ملكه  صدق من الدرآن فو  فو   ا ٍ هل يجوز أم ُيحَلف بها؟ ال. " ،والقمر من المخلوقات
 نذر؟ أمبجميعه، يعني عليه أم يتصدق بجميع ما ملك، وهذا حلف 

 طالب:..........
ي فعل كذا أو إم فعل كذا فعليه أم يحج أو أم يتصدق بملكه، مثرل هرذا هرو فرإم لم ي" فو  الحج"

ريرد ال يُ  وفجعلوه مرن براب اليمرين، ومثلره إذا  لَّر  وهر ،حقيقته نذر، لكن كفارته عندهم كفارة يمين
وإنمررا ُيريررد الحررث أو المنررع جعلرروا كفارترره كفررارة يمررين، وسررموه الحلررف بررالطالق، بعررض  ،الطررالق
 م المقصود يقول  هذا ِشرك.يفه ماالناس 
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 طالب:..........
 ؟ماذا

 طالب:..........
؛ ألم اهررم سررم وه حلًفرر ،هررو مررا حلررف ،الحلررف بغيررر هللا ِشرررك، وهررذا الررذي حلررف بررالطالق ُمشرررك

نرري  يع "فو  ــالحج فو  العهــد"ميداهمررا مررا ييديرره الحلررف الحررث والمنررع، فلررذلك ألزمرروه بكفررارة يمررين 
ذا فهرو كرإم لرم يفعرل  "فو  الخروج من اإل الم فو بتحريي ممل فه"هد هللا، حلف بالعهد والمراد  ع

لرم لكرن لرو قرال  إم فعرل كرذا فعبرده حرر و  "فو بتحريي ممل فه"أو إم فعل كذا فعبده حرام  ،يهودي
  ؟يعت  عليه أميفعل، كفارة يمين 
 طالب:.........

ا }َاـحرل هللا لره، وجراء فري سرورة التحرريم تختلرف، لكرن هنرا حررَّم مملوكره أو حررَّم مرا أ ،العتاق غير
م  َمــا َفَحــ       َلــَك{  ِنك ْي{}َقــْد َفــَرَه     َلك ــْي َتِحل ــَ  َفْاَمــاا : ث ــي قــ ،[1]التحــريي: َف  َهــا الن ِبــ   ِلــَي ت َحــرِ 

 .[2]التحريي:
لة ثمانيرة عشرر أوفي الدرس القرادم ُنحهرر تفسرير السرورة مرن تفسرير القر بري، وقرد ذكرر فري المسر

 .-رحمه هللا-قواًل 
ه أم إم لرم يفعرل كرذا فعليره أم ينحرر ولرده، إم فعرل كرذا فعلير "من ماله فو بنحـر ولـده فو    عٍ "

 ينحر ولده.
 ال ،مانررة هللايعنرري  يحلررف بأ " ــهد  ــاهلل فو فعــمم  ــاهلل فو  أمانــ  تفقســي  ــاهلل فو ف :فو ادــ  "

سررم ترجمررة هللا كلهررا آمررام تنعقررد؛ ألنهررا ممررا يتعلرر  بأقسررم هللا، الق يحلررف باألمانررة، إنمررا المررراد أمانررة
م األيمرام، فحكمهرا أحكرا -عرال جرلَّ –كلهرا توكيرد براهلل فو ف هد  ـاهلل فو فعـمم  ـاهلل" "لقوله  وهللا، 

 وأمانة هللا كذلك.
 وعلى كل حال األسبوع القادم نقرأ هذا من...ُنحهر القر بي، ونقرأه من الُمغني.

 ........طالب:.
 يعنري ميكرد إنره زيرن، هرذا ،تقولره  هرذا زيرن، يقرول لرك  برل حيرل ال..ال ما هو بالحيل يعني  قروة،

 ما هو بحلف.
 طالب:.........
 أبًدا..أبًدا ما له أي وجه. ،لو عليه وقال  حلفتهذا رأى الباء اخ
 طالب:.........

ت هررذا بحررولي وقرروتي، مثررل الررذي يعنرري  أدركرر ،ابحررولي وقرروتي أيًهررا هررذه دعرروة وليسررت يميًنرر ،ال
يرردخل فرري اليمررين أبررًدا، أمررا إذا قصررد أم يحلررف بقوترره  مررايقررول  ورثترره كررابًرا عررن كررابر مثررل هررذا 

 هذا اليمين.     فمعظًما لقوته 
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 طالب:.........
 ُيقسم بها؟

 طالب:.........
بحيلرري  ،ا بقرروتيإذا قصررد ذلررك إذا قصررد اليمررين بهررذا، وإال فاألصررل أنرره ُيخبررر، يعنرري  أدركررت هررذ

 إنما ما هو بيمين.
 طالب:.........

 إذا كام هذا األمر أعظم.
لــى عق لــه: فو  أمانــ  ت، هــ  ادصــدون اممانــ  التــ  عرضــها ت  ،فحســن ت  ليــه طالــب:

 السم ات وامره فأبين فن احملنها؟
 هذه. ةال..ال مخلوق

 ت.طالب: فتك ن مخل ق ، فلي ا هر معنا ق له: فو  أمان  
 وسلم على عبدك.  اللهم صل ِ 

 طالب:.........
 بخالف الحلف باألمانة المطلقة.

 طالب:.........
 .ما عليه ما جاع  حروف الدسي

اال ا عتبر قسي طالب:  ؟ًً
 إال إذا نوى.ال، 

 طالب:.........
 ؟ماذا

 ا علـى هـ، فبدـ   ـن ات ال اجب عليه االغتسـا   الغ فان احتلي وال اعرف فن  اب هطالب: في
  الحا  ا تس  للجمع .

 بعد ما.
   طالب:.........

 م من نوى غساًل مسنوًنا أجزأ عن واجب ارتفع من أول جمعة.إهذا على مذهب من يقول  
 طالب:.........

كثيرررٌر مرررنهم يسرررتعمل العرررادة السررررية فررري كرررل أيرررام  ،ال، الشرررباب عنررردهم قهرررايا كثيررررة تخفرررى علررريهم
 ليه الغسل، وال يدري أنه ُيفطر.وال يدري أنه يجب ع ،رمهام

 استفت  اآلن اسأ ؟فن طالب: مث  ه ا له 
  ...ب التيسير والجهل في مثل هذالالمشقة تج
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 طالب: ول  فان ف  المد ن ؟
 .ًئايوجب شي هعلى كل حال صار ما يدري، وال خطر على باله أن

 طالب:.........
فري مسرتقبل  امرا تسرتطيعين صريامً  ،صريام آياسرت قرال األ براء  مرا عراد إذا تنتظر حتى تهرع إال

 أيامك.
 تتا ع الحمل ؟ طالب:

 ما يجدوم فرصة؟
 طالب:.........

ين البلقيني، شيخه البلقيني.  هذا سراج الدِ 
 طالب:.........

 ؟)والنبي(جماعتكم  براهيميا أبا إ تقول ماذا ال..ال هذا قسم عندهم.
 طالب: قسي.

 قسم.


